
      ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN TÂY HÒA                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Số:         /UBND -VH&TT 

 
            Tây Hòa,  ngày       tháng  6  năm 2022 

           

V/v tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022  

 

 

Kính gửi:   
                          - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện; 

                                              - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;   
                                              - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.   

    

 Trên cơ sở Công văn số 592/STTTT- TTBCXB ngày 06/6/2022 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam năm 2022; UBND huyện yêu cầu Giám đốc Trung tâm Văn 
hóa – Truyền thanh huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt 
một số nội dung sau: 

           1. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, 
pháp luật về bảo vệ biển đảo quê hương.  

           2. Tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện Lễ 

Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 
2022 và Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022.  

 3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh, UBND các xã, thị trấn  

             - Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan (phướn, pano, băng 

rôn) về kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 
2022 trên địa bàn.  

             - Đăng tải trên Trang thông tin điện tử, phát trên Đài truyền thanh tuyên 
truyền về bảo vệ môi trường, đặc biệt là giảm thiểu sử dụng túi nilon, đồ nhựa sử 

dụng một lần. 

              - Báo cáo kết quả thực hiện (nội dung, số lượng tin, bài) gửi UBND huyện 

(qua Phòng Văn hóa và Thông tin).  

              Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, Trưởng Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh) 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Lưu: VT, PVH&TT.                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 Phan Công Trinh 
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